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  269-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:35(  ؟ ھذا بيان نرجو مقطوع صحيح:  وھو ا,حاديث على الك#م في جديد اصط#ح داود أبي صحيح في - 1

  ) 00:06:41. (  السفر في القصر مسألة في الط#ب أحد وبين بينه جرت مناقشة عن الشيخ ك#م - 2

(  ؟.الصور تبادل لھما يجوز وھل ؟.المحرم وجود مع معھا الجلوس له يجوز وھل ؟.بالھاتف خطيبته يكلم أن للخاطب يجوز ھل - 3

00:10:03 (  

  ) 00:13:40(  ؟ يبيعھا ثم سعرھا يرتفع حتى بھا ليحتفظ عملة يشتري من حكم ما - 4

  ) 00:16:33. (  ا,نصاري إسماعيل إفتراءات و تقوSت على الشيخ رد - 5

 ا,سود والكلب الحمار و المرأة إS الص#ة يقطع S باب يليه الذي والباب شيء الص#ة يقطع S باب الترمذي صحيح في ورد - 6

  ) 00:27:06(  ؟.التوفيق فكيف

  ) 00:29:10(  ؟ يديه بين المرورِ  من الطفل المصلي يمنع ھل - 7

  ) 00:34:22(  ؟ الص#ة في للمرأة القدمين ستر وجوب على دليل ھناك ھل - 8

  ) 00:39:19(  ؟ الص#ة داخل عورة يكون القدمين مثل الص#ة خارج عورة كان ما ھل - 9

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .كيف حال الشيخ   :السائل 

  .أمحده وأشكره  :الشيخ 

أخونا بدنا نسألك سؤال يف صحيح سنن أيب داوود وارد تعرب جديد امسه على أحد األحاديث صحيح  :السائل 

  ؟ مقطوع ما داللة هذا التعبري

  هذا التعبري مصطلح يف علم احلديث ، بدل ما نقول موقوف ؛ بتعرف شو معىن موقوف ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .آه ؛ لكن معىن موقوف يكون موقوفا على الصحايب  :الشيخ 

  . ...هذا املعروف يعين املقطوع الزم يكون حلد شخص معروف أنه واهللا هذا صحيح إذا إىل أن فالن  :السائل 



  امسع اهللا يهديك ، :لشيخ ا

  .أي نعم  :السائل 

موقوف حينما يقال يكون موقوف على صحايب ؛ فلو قلنا موقوف فيه إيهام أن احلديث هو من كالم  :الشيخ 

  صحايب ؛ لكننا نقول مقطوع أي هو ليس من كالم صحايب بل هو كالم تابعي أو من دونه ؛ عرفت اآلن ؟

  بدهم ينظروا الناس يلي ما يعرفون هذا التعبري ؟ أي نعم ، بس طيب كيف :السائل 

  .بدهم يتعلموا  :الشيخ 

ألن اإلسناد مش معروف حلد وين يعين هذا يكون ملا يكون معه إسناد إنه واهللا صحيح إىل فالن عن  :السائل 

  . ...فالن 

  .يا أخي ال تستعجل اهللا يهديك اقرأ النص يلي أمامك اقرأه  :الشيخ 

ب صحيح والكتاب اآلن غري موجود حتت يدي ، مكتوب صحيح مقطوع هذه العبارة أحببت مكتو  :السائل 

  .أن أستفهم عنها 

  .يا أخي ال تستعجل اهللا يرضى عليك  :الشيخ 

  .ما يف استعجال بس أحببنا أن نستفسر عنها  :السائل 

قوف ، هل تعرف على من االستعجال وارد ، اآلن حينما يقال عن ابن عباس قال ، فيقال صحيح مو  :الشيخ 

  موقوف ؟

  .أخي عارفني املوضوع  :السائل 

  .جاوب اهللا يهديك ، جاوب ، جاوب جاوب ، عم نقول لك جاوب  :الشيخ 

  .نعم إذا كان أنت هذا التعبري ممكن تستعمله ذا الشكل يف كل كتبك أنت ما فيها التعبري هذا ؟  :السائل 

  .سؤال جاوب عنه وإال وقيت أعز من أن جتادلين  يا شيخ اهللا يهديك عم أسألك :الشيخ 

  .أي نعم أنا جائي أستفسر منك استفسار يا أخي  :السائل 

  .ما يكون االستفسار على طريقتك  :الشيخ 

  ملاذا ؟ :السائل 

  .ألنه حكيك أكثر مما أحكي  :الشيخ 

  .تفضل أنت وبني يل وبس  :السائل 

  . ...إذا كان عندك عبارة عن ابن عباس قال كذا أنا بينت لك وأنا أسألك سؤال  :الشيخ 



  .موقوف على ابن عباس  :السائل 

  لسى بتحكي ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  لسى بتحكي ؟ :الشيخ 

  .ما حبكي بس  :السائل 

  .أسكت شوية امسع مين شو حبكي لك اهللا يهديك  :الشيخ 

  .أي نعم تفضل  :السائل 

  .ن بتحط العصا بالعجل اآلن تقول أي نعم وبعدي :الشيخ 

  .تفضل  :السائل 

  إذا كان عندك عبارة عن ابن عباس قال كذا وكذا ، وجاء حتت منها صحيح موقوف ، شو بتفهم ؟ :الشيخ 

  .إنه موقوف على ابن عباس  :السائل 

  طيب وإذا عن سعيد بن املسيب قال كذا ؟ :الشيخ 

  .يعين موقوف من عنده يعين مقطوع لعنده  :السائل 

  فإذا شو اإلشكال ؟ :الشيخ 

اإلشكال هو يعين التعبري اجلديد هذا ، يف الكتب السابقة مل تكن تستعملها وأنا أحببت أستفسر عنها  :السائل 

  .حول املوضوع هذا فقط 

  وأنا جاوبتك اهللا يهديك ، اآلن غريك بتعرف شو معىن موقوف ؟ أنت بتعرف غريك هل يعرف ؟ :الشيخ 

  . العافية ، يف ناس يعرفون وناس ما يعرفون نسأل اهللا :السائل 

أنا أسألك سؤالك غريك الناس هؤالء الذين ما قرأوا علم احلديث وعلم الفقه والسنة هل إذا قرأ أن هذا  :الشيخ 

  حديث موقوف هل يفهم ما هو املراد ؟

  .ما يعرف شو معناه  :السائل 

  .طيب فهذا شو نقول له ؟ تعلم  :الشيخ 

  .قول له تعلم ن :السائل 

  .طيب هذه القضية موقوف يعين على الصحايب ، مقطوع يعين عى التابعي وكفى اهللا املؤمنني القتال  :الشيخ 

جزاك اهللا خريا ، يف بعض األحاديث وارد فيها خطئية بالنسبة للحديث الوارد عن ابن وهب أنه قال  :السائل 



فهذه العبارة يعين خطيئة ما يف واحد من الصحابة  األسدي فجاء الذي حذف اإلسناد وحط وهب األسدي ،

امسه وهب األسدي وإمنا هذا أحد األشخاص الذين رووا احلديث ، واحد قال وهب وواحد قال ابن عمرية ؛ 

  فالذي حذف اإلسناد حط آخر واحد وهب األسدي ؛ هل الحظت يا أخي هذه اخلطيئة ؟

  الرواية ؟ ال ، ما الحظت ؛ شو الرواية كيف جاءت :الشيخ 

  .أنا بعيد عن الكتاب وسأتصل بك مرة ثانية وأنقلك إياها يف مرة ثانية  :السائل 

  .هذا هو األحسن وما حتكي هذا من فوق األساطيح  :الشيخ 

  ...أنا ألين اتصلت والكتاب بعيد عين  :السائل 

  .معليش يا أخي ما أحد معجلك اهللا يرضى عليك  :الشيخ 

  .فسار يا أخونا بس هناك است :السائل 

يا أخي هل أنا أقول لك ال تستفسر ، استفسر لكن اعرف كيف تستفسر ؛ اآلن أنا بدي أسألك شو  :الشيخ 

  ...هذا األثر ، شو هذا احلديث الذي فيه وهب وابن وهب وما ذكرت 

  .معليش سأستفسر أنا عن الصفحة من أجل أن تفتحها أنت  :السائل 

  .إن شاء اهللا  :الشيخ 

  وكل خري. جزاك اهللا كل خري  :ئل السا

  .وإياك أهال  :الشيخ 

  

شو هي القضية ؟ وإذا حبكي أن القضية أن واحد قال إنه جاء لعندك وقال  ...شو صار معك اآلن ،  :الشيخ 

لك إنه هو جاء هلنا من أجل أن يدرس أو من أجل أن يعمل أربعة أشهر وقلت له إنه حينئذ ما جيوز تصلي 

، قلت له هذا الكالم معقول هكذا أقول ودخلنا بقي يف نقاش طويل ، ثاين أنه حيث أن ذهنه  صالة املسافر

ممتلئ أنه لو أقام سنة سنتني فهو مسافر عاد أيش ؟ أقرب له وأبعد له إىل آخره ، ويرجع ويقول إن بعض العلماء 

شهادة يف أربع سنوات فهل هذا  يقول كذا ؛ قلت له باألخري واحد راح لفرنسا أو أملانيا ويريد يدرس وحيصل

مسافر ؟ ما جياوب ، يرجع حيكي كذا وكذا إىل آخره ؛ يا أخي اهللا يرضى عليك أنا عم أسألك سؤال قل يل هذا 

مسافر أم مقيم ؟ شو بريجع يقول باألخري يقول أيفيت ومالك يف املدينة ؟ طيب إذا كان مالك يف املدينة أنت 

قلت له يا أخي هذا رأيي وهذه مسألة دقيقة وما فيها نصوص يشرتك يف  شو لك كالم ؟ امسع منه وامش ،

فهمها كل الناس ، أنا هذا رأيي فكر فيه إن أعجبك خذ به وإذا ما أعجبك خذ برأي غريي ، ليش املناقشة 



  .  الطويلة هذه ؟ اهللا املستعان والناس ما يعذرون يا مجاعة 

  .ه السالم عليكم ورمحة اهللا وبركات :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته  :الشيخ 

  .كيف حالكم شيخنا   :السائل 

  .احلمد هللا خبري كيف أنت  :الشيخ 

  .حنمد اهللا عز وجل إليكم  :السائل 

  ؟.نود سؤاال  :الشيخ 

  .تفضل  :الشيخ 

د فيقوم السائق يأخذ إيصاالت هناك بعض الشركات النقليات تقوم بنقل البضائع من العقبة إىل بغدا :السائل 

من العقبة فيسلمها يف بغداد فيختموا له أنه قد سلم البضاعة متاما ، فال يأخذ النقود فيأيت إىل الشركة املتحدة 

ههنا يف عمان هذه الشركة يكون عليها ازدحام من السائقني ال يستطيعون أن يدفعوا هلم مرة واحدة فتم إحالتهم 

ينهم وبني الشركة ، فتقوم هذه املكاتب بدفع املبالغ نقدية نظري خصم اثنني يف املئة واحد إىل مكاتب كواسطة ب

  يف املئة للمكتب وواحد يف املائة للشركة املتحدة اليت هي الشركة األم ؛ ما احلكم يف هذا ؟

  .حكم البنك  :الشيخ 

  حكم البنك ؟ ...أيضا  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  . خري وال تنساين من صاحل دعاءك شيخنا جزاك اهللا :السائل 

  .موفق يا أخي  :الشيخ 

  .بارك اهللا فيكم وعليكم : السالم 

  ...أهال   :الشيخ 

  السالم عليكم ورمحة اهللا  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  

  .السالم عليكم : السالم 

  .وعليكم السالم زرمحة اهللا  :الشيخ 



  لو مسحت فضيلة الشيخ األلباين موجود ؟ : السائل

  .هو معك  :الشيخ 

  .لو مسحت يا شيخ كان عندي بعض األسئلة يعين  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  هل جيوز أن أتكلم مع خطيبيت بالتليفون ؟ :السائل 

  هل عقدت عليها أم بعد ؟ :الشيخ 

  .بعد  :السائل 

  .ال جيوز  :الشيخ 

  ن من أجل النصيحة ؟حىت وإن  كا :السائل 

  .ال جيوز  :الشيخ 

  طيب هل جيوز أن أزورها وأجلس معها مع وجود حمرم ؟ :السائل 

  .مع وجود احملرم إذا خرجت أمامك متجلببة متحجبة كما خترج إىل الشارع جاز وإال فال  :الشيخ 

  يعين ممكن أن تكون تكشف الوجه ؟ :السائل 

  .ممكن إذا كان الوجه فقط  :الشيخ 

  الوجه فقط ؟ :لسائل ا

  .ومل يكن هناك الفستان املزركش والقصري وحنو ذلك  :الشيخ 

  بالنسبة للجلوس ممكن الكالم املباح أتكلم معها ؟ :السائل 

  .ال تتكلم معها إال مبا تتكلم مع غريها  :الشيخ 

  طيب إذا طلبت مين صوريت فهل ممكن أقدمها هلا أم ال ؟ :السائل 

  نت طلبت منها صورا فهل جيوز ؟مثل إذا أ :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  .و جوايب ال  :الشيخ 

  ألي شيء يعين ؟ :السائل 

  لنفس الشيء يلي أنت بتقول ما جيوز تطلب منها الصورة عرفت ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 



  .إذا عرفت فالزم  :الشيخ 

  ئز ؟يا شيخ أحيانا يكون اإلنسان مضطرا أن يتصل معها فهل جا :السائل 

  .ما أظن يف ضرورة أنت بتخطبها  :الشيخ 

  على سبيل املثال يعين ممكن أتصل معها وأزورها يف الوقت الفالين ؟ :السائل 

  ليش تزورها ؟ شو الفرق بينها وبني غريها ؟ :الشيخ 

  يعين ال جتوز الزيارة ؟ :السائل 

  يا أخي أقول لك ما هو الفرق بينها وبني غريها ؟ :الشيخ 

  أي ال جيوز الزيارة ؟ : السائل

  . ...أقول لك يا أخي ما هو الفرق بينها وبني غريها ؟ ملاذا تزورها بدك ختطبها بتخطبها من ويل أمرها  :الشيخ 

  .مع وجود ويل أمرها موجود  :السائل 

لرتاها ولرتاك  بدك ختطبها بتخطبها من ويل أمرها فإذا كان االتفاق مبدئيا موجود تزورها بوجود ويل أمرها :الشيخ 

  .؛ أما تزورها فال 

  يعين بعد اخلطبة كذلك ال جيوز الزيارة ؟ :السائل 

  بعد اخلطبة ؟ :الشيخ 

  .أيوه  :السائل 

  .ال تزال هي غريبة عنك يا أخي حىت تعقد عليها  :الشيخ 

  .شكرا جزاك اهللا خريا يا شيخ  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  .اهللا يكرمك  :السائل 

  .اهللا حيفظك  :الشيخ 

  

  .السالم عليكم  :الشيخ 

  .السالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 

  .الشيخ ناصر  :السائل 



  .نعم  :الشيخ 

أنا الشيخ حممد أتكلم من مسجد اإلمام علي أريد أن أسألكم عن فتوى يا سيدي الشيخ هناك إخوة  :السائل 

م سأعرض هذه املسألة على الشيخ ناصر ، هناك من حللها وهناك من حرمها اختلفوا يف هذه املسألة قلت هل

خبصوص العملة أنا اشرتيت عملة لبنانية وبقيت هذه العملة عندي حىت إذا ارتفعت حىت أبيعها ، فقام رجل 

ه وقال هذا حرام وقام رجل آخر وقال رجل آخر ال هذا ليس حبرام هذا حالل كما يشرتي الرجل الذهب ويبيع

  .ويربح به ؛ قلت هلم سأعرض هذه املسألة على رجل نعلمه وحنسبه على خري وال نزكي على اهللا 

اهللا جيزيك اخلري ، هذه املسألة آنفا سئلت عنها من السعودية واجلواب باختصار ، ال جيوز املتاجرة  :الشيخ 

اإلنسان أو يشرتي ما هو حباجة ماسة إليه بالعمالت الورقية كلها ألا من باب املقامرة وإمنا جيوز فقط أن يبيع 

يعين رجل مثال جاء من السعودية إىل هنا ومعه عملة سعودية يريد أن يشرتي بضاعة من هنا يريد يعيش يريد أن 

يأكل ويشرب إىل آخره يضطر حيّول عملته إىل عملة أردنية والعكس بالعكس ، إذا ذهب األردين إىل هناك 

ردنية ويستبدهلا بالعملة السعودية وهكذا ؛ أما أنه ينتظر فيما يظن أن تنزل العملة فيضطر أن يصرف عملته األ

الفالنية ويشرتي منها باأللوف املؤلفة ويدخرها عنده فإذا شعر بأا ارتفعت أسعارها أنزهلا يف السوق واستبدهلا 

  .بغريها وهكذا دواليك فهذا هو القمار بنفسه 

  .يوم اجلمعة ألسألكم فرأيتكم مشغوال فذهبت ومل أسأل  جئت مع األخ أبو حفص :السائل 

  .شكرا يا أخي  :الشيخ 

  .جزاكم اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .أسأل اهللا أن ميد يف عمركم وأن ميدنا يف علمكم وجزاكم اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك وبارك فيك والسالم ورمحة اهللا  :الشيخ 

  .وعليكم السالم ورمجة اهللا وبركاته  :السائل 

  

يتعجب اإلنسان من مثل هذا الشيخ عايش يف تلك البالد بالد التوحيد وحاقد علّي حقد عجيب  ... :الشيخ 

جدا يعين فيتقول علّي سابقا كان يتقول علّي يف صالة الرتاويح والحقا يف موضوع الذهب احمللق ، مؤلف 

يف هذا ؛ أنا طبعا ما قصرت معه قمت بالرد عليه فكأن الرجل هذا يرتقب  رسالتني هو واحدة يف هذا وواحدة

فرصة من أجل أن يروي غليل نفسه األمارة بالسوء يف فضح األلباين وتشهريه يف تلك البالد ، جاءته الفرصة يف 



ر عقدوه من أجل زعمه اإلخوان املسلمني ومجاعة آخرين كانوا قد أقاموا مؤمترا يف قطر ، يف زعمهم أن هذا املؤمت

اجلماعات اإلسالمية تتفاهم ، كل واحد يعرف شو عند الثاين ؛ طبعا السلفيني ما كان أحد منهم حاضر فقام 

بالنيابة عنهم عدوهم اللدود الشيخ البوطي ؛ املهم طالعوا كتاب كبري جملد ذكروا فيه اجللسات اليت كانت هناك 

وا شريط قدمي أنا يف دمشق كنت أعطي فسحة لبعض إخواننا أن من أجل أن يومهوا على العامل اإلسالمي وجد

يتكلموا من أجل يتعودوا توجيه الناس وتعليمهم إىل آخره ، مثل علي خشان وخري الدين والدي ومثل عيد 

عباسي فمرة كلفنا عيد عباسي أن يلقي كلمة وألقاها ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب طبعا خبري وفضله يف 

التوحيد اليت نشرها يف بالد جند ووصفه بوصف أنا رأيته يف مبالغة بالنسبة لفهمي له ؛ فجعله من  الدعوة دعوة

  . ...علماء احلديث الذين مييزون الصحيح من الضعيف فأنا علقت بكلمة 

  يف أثناء حديثه ؟: أبو ليلى 

ن عبد الوهاب رجل عامل نعم ، هذه منذ مخسة عشر سنة أو عشرين سنة ، خالصة الكلمة أن حممد ب :الشيخ 

فاضل جمدد دعوة التوحيد يف تلك البالد والعامل اإلسالمي فيما بعد استفادوا منه إىل آخره ؛ لكن هو ليس من 

علماء احلديث وآثاره تدل على ذلك ومنها له رسالة يف آداب املشي إىل املسجد ، وجايب فيه حديث أن من 

إىل آخره وذكرته أن )  ...أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا اللهم إين " آدابه أنه إذا خرج أن يقول 

هذا حديث ضعيف ؛ فهؤالء مجاعة املؤمتر واهللا أعلم مبن قام على مجع البحوث اليت جرت هناك ونشرها يف  

كتاب هم اإلخوان املسلمني أم غريهم حنن ال نعرف ؛ فمن أجل أن يسدوا الفراغ الذي كان هناك إنه ما أحد 

  .من السلفيني ألقى كلمة أمهوا القراء أن هذه الكلمة ألقيت هناك بينما هم أخذوها من شريط 

  . ...نعم كلمة أخونا عيد عباسي وتعليقك عليه : أبو ليلى 

تعليقي عليه أخذوها من شريط هذه عملت ضجة يف السعودية ؛ ألن حممد بن عبد الوهاب عندهم  :الشيخ 

ا يف عمرة من العمرات اليت رحت هلا يعين يف ناس طبعا على مأل كالعادة سألوين ميكن فوق ابن تيمية ؛ فأن

فأجبتهم هذا بقي الشيخ امساعيل األنصاري اهللا يهديه اهتبلها فرصة قال إنه قرأ يف تعليق للشيخ األلباين على  

ذا وكذا ، وهذا كلمة عيد عباسي أن حممد بن عبد الوهاب ليس من علماء احلديث والدليل أنه جاب حديث ك

حديث ضعيف وله علتان ، حكى خالصة كالمي وأخذ بقي يرد العربة بقي يف رده شيئني يبالغ يف تقدميي للناس 

؛ أما أنا مش بس قلت إن ابن عبد الوهاب ليس من علماء احلديث بدليل كذا يقول شنع يف الرد على حممد بن 

قول واحلديث حسنه فالن وفالن وما يذكر من ضعفه عبد الوهاب هذه طبعا كذب وافرتاء ؛ بعدين مسكني ي

وبعدين يذكر أن ابن تيمية ضعفه بعطية والشيخ األلباين ضعفه بعلتني ألن عطية اسم راوي وعلة ثانية ، ابن 



تيمية ما علله إال بلعة واحدة ، ليش ما ذكر عين أنا أقول ليش ما ذكر أن ابن تيمية علل احلديث بعلة واحدة ، 

ريب كثري يعين شوف بقي هو ما ذكر من ضعف احلديث معليه أي شيء أنا أشرتك مع ابن تيمية يف هذا شيء غ

تضعيف احلديث ويف إعالل احلديث بعلة ، أنا زدت عليه علة ثانية ليش أنا ما ذكرت أن ابن تيمية هذه العلة ما 

بن عبد الوهاب يف تلخيص ذكرها ؛ واألعجب من هيك الرسالة كلها دمها وبعدين يقول إن الشيخ حممد 

  .رسالة االستغاثة البن تيمية يقول ويف سند احلديث عطية العويف وهو ضعيف 

  .بدينوا أنفسهم شيخنا من حاهلم : أبو ليلى 

اهللا أكرب ، شو استفاد من هذه الرسالة ؟ من الناحية العلمية ما استفاد شيء ، استفاد أنه فش خلقه  :الشيخ 

  .وشهره بني الناس إنه طعن يف حممد بن عبد الوهاب وشنع عليه  انتقم من هذا اإلنسان

  .شيخنا هذه بس ما بتمر على كل الناس واضح شيخنا : أبو ليلى 

  كيف ؟  :الشيخ 

  .هذه ما بتمر على كل الناس : أبو ليلى 

للمجلد األول آه ؛ لكن هات بقى هات ما بتمر ، اهللا أكرب اهللا أكرب ؛ أنا اآلن عم أضع مقدمة هنا  :الشيخ 

  .طبعة جديدة من السلسلة الضعيفة 

  يف اخلامسة شيخنا ؟: أبو ليلى 

  .ال ، األول ، اخلامس مطبوع هو لكن بده فهارس  :الشيخ 

  يعين تعيد النظر يف األول ؟: أبو ليلى 

نصح نعم ، أقول ولكين أنصح لكل من أراد أن يرد علّى  أو على غريي أن يكون غايته من ذلك ال :الشيخ 

وأن ال حيملنه على ذلك البغضاء واحلسد ؛ ألن  )الدين النصيحة ( : واإلرشاد عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

والبغضاء  )دب إليكم داء األمم قبلكم البغضاء والحسد ( : ذلك يستأصل الدين لقوله عليه الصالة والسالم 

عل أهل األهواء والبدع مع أهل احلديث والسنة دائما هي احلالقة ، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين كما يف

وكما فعل معي بالذات كثري منهم كالشيخ األعظمي والغماري مث الشيخ األنصاري فيما تقول علّي بصالة 

الرتاويح مث يف رسالته يف الذهب احمللق ، وقد رددت عليه يف رساليت صالة الليل ويف مقدمة فقه السنة ؛ واآلن بده 

  .يف الكالم الذي حكيناه آنفا واهللا املستعان  يرد عليّ 

  .اهللا يعينك يا شيخنا ، اهللا يقويك إن شاء اهللا باحلق : أبو ليلى 

  .اللهم آمني  :الشيخ 



  

يف صحيح الرتمذي الذي صححته فيه باب ما جاء ال يقطع الصالة شيء ، والباب الذي بعده باب  :السائل 

لكلب واحلمار واملرأة ؛ فعلى أيهما العمل ؟ على أي احلديثني العمل ؟ جاء ال ما جاء أنه ال يقطع الصالة إال ا

  ؟ ...يقطع الصالة شيء عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان 

  معروف معروف شو سؤالك ؟ :الشيخ 

ا إال سؤال إن العمل على أنه ما يقطع الصالة شيء وال العمل على احلديث اآلخر أنه ما يقطعه: السائلة 

  الكلب واحلمار واملرأة ؟

يف قطع مبعنيني قطع مبعىن إفساد الصالة وقطع مبعىن تقليل من فضل الصالة ، القطع باملعىن األول هو  :الشيخ 

  . ...الذي جاء به احلديث إن املرأة و احلمار و الكلب األسود 

  يقطع الصالة بالكلية ؟: السائلة 

إذا صلى أحدكم فليصل ( : طع الثاين ما سوى ذلك لقوله عليه السالم يقطع الصالة ويبطلها ؛ الق :الشيخ 

فهذا القطع  )فليدنوا من سترته ال يقطع الشيطان عليه صالته ( ويف احلديث أو الرواية األخرى  )إلى سترة 

اآلخر ؛ مبعىن اإلخالل يف الصالة إخالال ال يبطلها ؛ فهذا هو املقصود من احلديث األول واملقصود من احلديث 

  واضح ؟

  .واضح ؛ بس بدي أسأل سؤال : السائلة 

  

  واضح ؟ :الشيخ 

  .واضح ؛ بس بدي أسأل سؤال : السائلة 

أحيانا األطفال ميرون مرة اثنني ثالثة ويف أحاديث تشري أن اإلنسان الزم يدفع املار بني يديه قدر : السائلة 

  مون ؟اإلمكان ؛ فكيف ميكن دفع هؤالء األطفال كوم ما يفه

  وشو املشكلة ؟ :الشيخ 

  . ...املشكلة أن الطفل يلي مير : السائلة 

  فهمت عليك فهمت عليك شو املشكلة يلي عم ترتتب من وراء سؤالك ؟ :الشيخ 

  إنه هل على املصلي أن حياول دفع الطفل كل ما حاول املرور بينه وبني السرتة أم يرتكه ؟: السائلة 

  هل يطلع بيده ؟ :الشيخ 



  كيف يعين بطلع بيده ؟: ائلة الس

  املصلي بطلع بيده خيلي الطفل ما مير بني يديه ؟ :الشيخ 

  . ال : السائلة 

  إذا شو بنقول له اطلع بيدك ؟ :الشيخ 

  .ال ما بطلع بيده : السائلة 

 فإذا املسألة مكشوفة واضحة لكن أنا أقول لك املشكلة مشى مثل ما عم تتصورين أنت وغريك يعين :الشيخ 

مش الزم نتصور إنه حيط املصلي دئبة بدئب الطفل وهو فعال ما بإمكانه حيول بينه وبني دفعه إذا كان مثال يف 

حالة القيام وبني يكون راكع أو ساجد أو جالس يف التشهد كل هذه الصور ختتلف صورة عن أخرى من حيث 

فعل الرسول عليه السالم مع الشاة اليت  أنه يتيسر له دفع الطفل أو يتعسر ولكن يف بعض الصور سهلة جدا كما

أرادت أن متر بني يديه فساعاها حىت ألصق بطنه باجلدار فمرت من خلفه ؛ فهذه طريقة ميكن يفعلها املصلي مع 

  .الطفل 

  .أنا أسأل عن تكرار مرور الطفل أمام املصلي : السائلة 

؟ قلت أنت ال انتهى األمر واآلن عم أجيب  يا بنت احلالل كل شيء له جوابه وأعطيتك اجلواب ممكن :الشيخ 

  . ...لك صورة 

  يعين قدر املستطاع ؟: السائلة 

  طيب شو بقي عندك اآلن ؟ :الشيخ 

  .اهللا جيزيك اخلري على االجابة هذه بس بدي أسأل سؤال آخر : السائلة 

  .تفضلي  :الشيخ 

حىت ختفق رؤوسهم مث يقومون وال يتوضئون ،  كان الصحابة يصلون مث ينتظرون الصالة  ...إنه النوم : السائلة 

  هل احلديث صحيح ؟

  .نعم  :الشيخ 

  العينني فمن نامت عيناه فليتوضأ ؟ ...يف هناك حديث بقول : السائلة 

  نعم ، وما يف أحاديث إنه كان الصحابة يشربون اخلمر ؟ :الشيخ 

  .نعم : السائلة 

  رة مثل احلر إمنا النساء شقائق الرجال أم حتتاج إىل توضيح ؟نعم و احلر تكفيه اإلشارة ، وطبعا احل :الشيخ 



ما نقل عنهم ، يعين قوله عليه الصالة والسالم مقدم على فعلهم ، يعين قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : السائلة 

  مقدم على ما روي من أفعاله ؟

لة اإلباحة قبل تشريع فمن نام املهم أن احلديث األول الذي سألت عنه صحيح أوال ، كان يف حا :الشيخ 

  فليتوضأ كما أن شرم للخمر كان قبل التحرمي فما فيه اختالف واضح ؟

 

  .واضح جزاك اهللا خري : السائلة 

  يف عندك شيء غريه ؟ :الشيخ 

  .سؤال ثالث : السائلة 

  .تفضلي  :الشيخ 

  لذي يدل على وجوب سرت القدمني ؟بالنسبة لوجوب سرت املرأة لقدميها يف الصالة ، األحاديث ا: السائلة 

  أال تكفي اآلية ؟ :الشيخ 

  يعين آية احلجاب ؟: السائلة 

  فهذه اآلية أال تدل أن قدمي املرأة عورة ؟ ))وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ((  :الشيخ 

  ...يف حبث البن تيمية فرق بني : السائلة 

  . ...، خليك مع األلباين يلي اهللا بالك فيه  معليش أتركي ابن تيمية اآلن :الشيخ 

  .اهللا جيزيك اخلري : السائلة 

  .اهللا حيفظك أنا بقول اآلية  :الشيخ 

  هذا الكالم بالنسبة لعورة املرأة كون قدم املرأة عورة خارج الصالة يوجب أن تكون عورة داخل الصالة ؟ : السائلة 

جيعل يف الصالة عورة ما ال يكون خارجها عورة وليس العكس  هذا من العجب يف مكان ، الشرع ... :الشيخ 

فمكنبا الرجل بل ما فوق سرته  )ال يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ( فقد قال عليه السالم 

فإذا كان هذا بالنسبة  )ال يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ( ليس بعورة لكنه عليه السالم قال 

لي ربنا عزوجل حلكمة ظاهرة تسامح معه فلم جيعل له عورة واسعة الدائرة كما جعل ذلك للمرأة فإذا للرجل ي

إىل آخره فاآلية صرحية جدا يف أن ظهري القدمني عورة  )) ...وال يضربن بأرجلهن (( رجعنا لآلية السابقة 

سلمة وغريها يلي بتقول إن املرأة إذا وجيب على املرأة أن تسرتها وخباصة إذا انضم إىل ذلك بعض اآلثار عن أم 

  . ...قامت تريد الصالة فعليها أن تلبس القميص سابغ لظهور قدميها 



يف الكتاب قال قال الشافعي وقد قيل إن كان ظاهر قدميها مكشوفة فصالا جائزة  ...قال الشافعي : السائلة 

هنا ما دليل الشافعي يف جواز   ...لشافعي ، هذا منقول عن الشافعي يف نفس صحيح سنن الرتمذي يعين كون ا

  كشف القدمني ؟

أنت اآلن خرجت عن مذهبك الذي هو مذهيب ، أنت اآلن بتعارضي األدلة الشرعية بأقوال بعض  :الشيخ 

  . ...األئمة 

  أسأل ما هو دليلهم ؟: السائلة 

ا بنت احلالل حنن نعرف شو دليل بدأت باألول بابن تيمية وبعدين ثنييت باإلمام الشافعي مش ضروري ي :الشيخ 

  .املخطئ ، الواجب هو معرفة دليل املصيب 

دليل اآلية ما أعتربه دليل ألنه يظل هو خارج الصالة يظل يف فرق بني حجاب املرأة يف الصالة : السائلة 

  .وحجاا خارج الصالة 

  . ...إذا أنت ال تعتربين الدليل بتناقشي هنا مش بتغمزي  :الشيخ 

  .أنا أسألك لعله يكون عندهم دليل أنا ما أعرفه هذا السبب : ة السائل

أنا مش مثلك يف هذه القضية ، واألدلة ال تتناقض أبدا ألنه إذا اإلنسان بده يتفقه يف دين اهللا وبده  :الشيخ 

ليل يشوف كل األقوال املتناقضة يف مسألة واحدة وبده بعد ما عرف دليل املسألة والصواب فيها بده يعرف د

املخطئ يف هذه الصورة وصورة ثانية أخرى شو دليلها معناه أن املسلم رايح يضيع وقته سدى ، إذا عرف 

اإلنسان الصواب فعرف ضمنا ما هو اخلطأ فكل ما جانب الصواب فهو خطأ ؛ فاملهم ليش أنت مقتنعة اآلن أو 

نعة أنه ال جيوز للمرأة أن تكشف عورا مقتنعة وما فهمت عليك امسعىن أنا أسألك اهللا يهديك ليش أنت مو مقت

  يف الصالة ؟

 

اختالف ، أنا ما أعرف عندي قناعة أن املرأة داخل الصالة تغطي ما ال تغطيه خارج الصالة يعين فيه : السائلة 

  .فرق بني غطاءها داخل الصالة وبني غطاءها اليت خترج به للشارع 

  .ذا الكالم يرد عليك هذا الكالم يرد عليك اهللا يهديك ، ه :الشيخ 

  . ...حضرتك ذكرته إنه : السائلة 

أنا أقول لك هذا كالم يرد عليك قويل نعم قويل ال ، حىت أعرف أنك فهمانة علّي أم ال ؛ هذا الكالم  :الشيخ 

يلي بتحكيه حجة عليك أنت عم تقويل إنه ما ال يكون عورة خارج الصالة يكون عورة يف الصالة ، أنا أقول 



كس كيف بتقولني إذا كان هناك عورة للمرأة خارج الصالة كيف تقولني جيوز هلا أن تكون مكشوفة هذه لك الع

العورة يف الصالة ؟ ما عم جتاوبين على هذا فانت بالنسبة للقدمني املذكورين يف صريح اآلية إما أن تعتقدي معنا 

الصالة بل خارج الصالة يعين جلباا أو حسب املذهب الشافعي أن قدمي املرأة عورة مش اآلن حنن نتكلم عن 

  .ثوا الزم يكون طويل 

  .يغطي القدمني : السائلة 

  طيب إما أنت معنا يف هذه النقطة أوال ، وأنا الذي فهمته منك أنك معنا ؟ :الشيخ 

  .نعم نعم : السائلة 

عورا أي قدميها  كويس ، طيب اآلن يرد عليك كيف تقولني بصحة صالة املرأة وهي تكشف عن   :الشيخ 

كيف تقولني هذا ؟ وقلت لك تلك الساعة بالعكس ، يوجد يف الشرع من آداب الصالة أنه ما ليس بعورة خارج 

الصالة فهي عورة يف الصالة أي ما جيوز كشفه خارج الصة ال جيوز كشفه داخل الصالة ، وهذا بالنسبة للجنس 

الك بالنسبة للجنس اللطيف ؟ هل جيوز هلا أن تكشف عن الذي يتسمونه أنتم أو غريكم اجلنس الغليظ فما ب

  .شيء من عورا يف الصالة ؟ ما جيوز هذا يا أخيت 

  يف حديث يقول إن املرأة تصلي املرأة يف درع ومخار ؟ حديث أم قول عائشة ؟: السائلة 

  ؟  فليكن ما شئت ما ين مش مستحضر اآلن ، بس شو فهمت من احلديث ؟ الدرع شو هو :الشيخ 

  هو حديث أم قول عائشة ؟: السائلة 

  أنا أسألك مثل ما بدك تقويل مش هذا البحث ألين أنا مش مستحضر اآلن بس الدرع ما هو ؟ :الشيخ 

  .ثوب مثل الدشداش مثل اجلالبية : السائلة 

  كويس الدشداشة بقى كم طوله ؟  :الشيخ 

  دمني هل شرط ؟يعين فكري هل شرط أن تكون الدشداشة مغطية الق: السائلة 

اهللا يهديك كأنك ما تعرفت على السلفية غري اليوم ، عم أقول لك الدرع هو القميص ، طيب كم طوله  :الشيخ 

؟ هل هذا النص الذي أنت اآلن عم تلجأين له وعم تسألني هل هو حديث هل هو أثر هل هو حديث صحيح 

أنا اآلن ألين ما ين مستحضر ال هذا وال هذا هل هو أثر صحيح ، وأنا عم أجتاوز لك عم أقول لك ما يهمين 

لكن أفرضي شو يلي يناسبك أفرضيه حديث افرضيه أثر أفرضيه صحيح ، شو معىن القميص ؟ احلديث هذا 

خالصة الكالم ، احلديث هذا أو هذا األثر ما أقول لك القميص الذي ما يسرت القدمني حلىت أنت تسرتوحي 

ء ؛ فسؤالك عنه حديث أو أثر ، طيب افرضي ما شئت حديث أو أثر ، إليه وتستندي عليه فما يفيدك شي



افرضي صحيح لكن ما يفيدك شيء يف املوضوع ألن القميص قلت لك آنفا أنا إنه يف أثر عن أم سلمة أنه الزم 

رة تصلي يف كذا وكذا باجلملة ويف قميص سابغ للقدمني ، سابغ للقدمني فلماذا حنن نرتك األشياء احملكمة الظاه

البينة ونتمسك بأشياء هي أقل ما يقال فيها من املتشاات ، بعدين إذا أنا بدي أدخل يف املناقشة أنا بدي أقول 

لك هل هذا احلديث صحيح عندك يلي عم حتتجني فيه ، هذا األثر صحيح عندك بدك حتتجني فيه ؛ أنا اآلن 

... .  

  . ...أنا قرأته يف : السائلة 

قرأتيه ، كم وكم ناس يقرأون أحاديث موضوعة وباطلة وإىل آخره ، ما لنا يف هذا ؛  ما يهمين أين :الشيخ 

قصدي أنك يكون عندك وعي كيف الزم تستنبطي األحكام ، افرضي أنه هذا شيء صحيح لكن ما يبني لك 

  أن ظهر قدم املرأة ليس بعورة شو الفائدة منه إذا ؟ مث كيف نضرب اآلية الصرحية مبثل هذا األثر ؟

يعين قصدت أن املرأة إذا خرجت البد أن تلبس أنا بدي أستفيد من هذا األثر يف ناحية يف التفريق بني : السائلة 

لباسها فيما هو عورة خارج الصالة ملوضوع العورة بالذات يلي أنت قلته إنه إذا كان ما هو عورة خارج الصالة 

  .فهو بالنسبة للصالة أشد وليس العكس 

  .ول هذا حجة عليك أنا أق :الشيخ 

  .وليس هو اجللباب  ...أنا يلي أعرفه أن اخلمار ما هو غطاء الرأس ؟ بدون أن يكون : السائلة 

شفيت شلون اآلن نطييت ، اآلن كنت حتكي عن القميص وما خلصت منه وملا قلت لك إن هذا الكالم  :الشيخ 

  .حجة عليك قفزت إىل أين ؟ إىل اخلمار ، اهللا يساحمك 

أنا جبوز أخطأت يف التعبري لكن مقصدي أن شكل املرأة إذا لبست دشداشة ومخار تغطي رأسها ما هو : لة السائ

باللباس الكامل الذي ممكن أن خترج فيه فيما إذا أرادت أن خترج به ، وبنقول اجللباب الذي يأيت سابغا على 

يعين أنا هكذا فهمانة يعين  ...زار يعين لباس أكتافها وأزار كما يقولون إن األفضل هلا أن تصلي يف درع ومخار وإ

  أنت صحح يل فهمي ؟

  . ...أنا مش فاهم شو فهمانة أنت  :الشيخ 

  . ...أنا يلي فهمته إن املرأة يعين صالا يف درع ومخار كأنه يف ختفيف على اللباس هذا : السائلة 

ثنا بتصلي يف درع ومخار حبثنا شو هو الدرع ، اتركي اتركي األلفاظ املة اهللا يهديك ، حبثنا مو حب :الشيخ 

بعدين نبحث معك شو هو اخلمار ؛ مش حبثنا بتصلي يف درع ومخار أم ال ، حبثنا شو هو الدرع ؛ قلت القميص 

  .حبثنا يف هذا القميص كم طوله ، سابغ للقدمني أم ال ، ما وصلنا إىل نتيجة معك 



  .كفي أنه الزم يكون سابغ للقدمني إذا كان على حديث أم سلمة خلص ي: السائلة 

اهللا يهديك مش عادتك هيك بتعب يف البحث مع أن املسألة واضحة جدا ، عندك آية يف القرآن  :الشيخ 

شدي عليها عضي عليها بالنواجذ مادام اقتنعت أن الصالة هلا كمال وهلا هيئة أحسن من هيئة الشخص املكلف 

ضوع وبتقول إن املرأة جيوز يصلي وهي ظاهرة القدمني مع أن اآلية وهو خارج الصالة فاآلن أنت تعكس املو 

تقول الزم تسرت القدمني ؛ ألن القدمني من العورة هذا متام كما يقول بعض الفقهاء وأنا يف صدد الرد عليهم اليوم 

وجهها يف أن وجه املرأة عورة ؛ لكن جيوز هلا أن تكشف عن وجهها يف الصالة ، اهللا أكرب ، جواز كشفها عن 

الصالة دليل أنه مش عورة خارج الصالة ، للمنطق الصحيح الذي ذكرناه آنفا ما كان ليس بعورة يف الصالة 

ممكن أن يكون عورة يف الصالة ؛ أما ما كان ليس عورة يف الصالة ال ميكن أن يكون عورة خارج الصالة ؛ ألن 

كمل هيئة بأكمل زينة بني يدي اهللا تبارك وتعاىل كما الصالة معناه أنه بده يقف اإلنسان ذكرا كان أو أنثى بأ

، فإذا  )من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن اهللا أحق أن يتزين له ( قال عليه السالم بالنسبة للرجال 

كانت املرأة من عورا القدمان فيقال جيوز هلا أن تصلي وهي كاشفة عن عورة القدمني ؟ هذا من أسخف ما 

الكالم ؛ كذلك الذين يقولون بقي وجه املرأة عورة لكن جيوز هلا أن تصلي كاشفة عن وجهها يعين  يقال هذا

جيوز أن تصلي كاشفة عن شيء من عورا ، شيء عجيب ؛ املهم وضح لك املوضوع يلي ابتدأت الكالم فيه 

بن تيمية اخلالصة اآلن أقول وهو أن ابن تيمية يقول إنه جيوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمني ، إن كان ا

قال هذا الكالم فيكون الرد باآلية صراحة لكن الذي أنا يف حفظي من يوم كنت بدمشق وما قرأته من جديد 

يقول هو إذا ظهر باطن قدم املرأة فصالا صحيحة ألن باطن القدم ليس بعورة ألم كانوا ميشون حفاة ، كانوا 

من جر إزاره خيالء لم ينظر اهللا ( املقيص طويل وكما تعرفني حديث  ميشون بالقميص ما يف لباس لكن هذا

، جاء السؤال  )فلتطل شبرا (  فجاء السؤال األول إذا تنكشف قدماها قال  )تبارك وتعالى إليه يوم القيامة 

قدمني ؛ فإذا سرت ظاهر ال )فلتطل إذا شبرا آخر وال تزدن عليه ( الثاين إذا تأيت ريح فتنكشف عن ساقها ، 

هذا واجب لكن املرأة يومئذ اليوم ما شاء اهللا ما يف امرأة متشي بدون جوارب خاصة مجاعة القبيسيات وأمثاهلم 

يلي بتعرفيهم جالبيبهم لنصف الساق فالبسني جوارب فما رايح تظهر باطن القدم لكن رايح يظهر القدم كله 

ذا مثال جلست وتوركت وانكشف باطن قدمها يقول جمسم ؛ الشاهد قدميا كانوا يصلون النساء وهن حافيات فإ

ابن تيمية صالا صحيحة ؛ وأنا أقول معه هذا ؛ أما تتعمد تصلي كما تصلي بعض النساء يلي البسات 

جالبيب قصرية والبسات جوارب جمسمة لألقدام طبعا هذا ما جيوز ؛ ألنه ليس هو السرت الكامل ؛ هذا الذي 

أحفظ عن ابن تيمية رمحه اهللا أنه يقول إنه جيوز للمرأة أن يكون قميصها ال يسرت أحفظه عن ابن تيمية أنا ما 



ظاهر قدمها ؛ فاآلن أنا ذه املناسبة أريد أن أستوثق منك هذا الشيء الذي ذكرتيه عن ابن تيمية هل قرأتيه من 

  جديد وأين ؟

    0كتيب   قرأته يف كتب عنده حجاب املرأة داخل الصالة وخارج الصالة: السائلة 

  . ...وهل يقول جيوز للمرأة  :الشيخ 

  . ...متأكدة مرة واثنني وثالثة : السائلة 

  .إنه  :الشيخ 

  .عن ظهور قدميها وما أشار ال للباطن وال للظاهر ، مل يشر ال للباطن وال للظاهر : السائلة 

  وما قال إنه الزم تصلي يف قميص سابغ لظهور القدمني ؟  :الشيخ 

  . ...أنا ليش أسألك ألنه أشكل علي قول ابن تيمية  ...:  السائلة

  ليش بتعيبين ، ليش ما جتاوبين ؟ :الشيخ 

  .أنا مش متأكدة : السائلة 

خالص هذا اجلواب ، قويل إنك مش متأكدة وأنا أكتفي منك بتتذكري بتقويل يل ما بتتذكري ما بتقويل  :الشيخ 

هو احلاضر ؛ املهم أقول لك راجعي املوضوع فقط فيما يتعلق بابن  يل ، مالك متأكدة ما بقول لك ليش ، هذا

تيمية حلىت أنا صحح مفهومي القدمي عن ابن تيمية إنه هو يفرق بني ظاهر القدمني وبني باطن القدمني حىت  

كلها ثاين مرة أقول إن ابن تيمية أخطأ ألنه خالف اآلية ، أنا أعرف أن ابن تيمية يقول إن املرأة كلها عورة  

  .وجهها وقدميها ، فاآلن يقول واحدة بتصلي وقدماها ظاهرتني ، أنا أستبعد هذا عن ابن تيمية 

ألن الذي أثار صحة ابن تيمية هو التفريق بني لباس املرأة داخل الصالة ولباسها خارج الصالة أي : السائلة 

  ...فريق خارج بيتها يعين هو ملا ابتدأ البحث فرق بني األمرين وألجل هذا الت

معليش أنا مل أغلط معكم اآلن ، أقول لك راجعي البحث وأعطينا اخلالصة عن ابن تيمية ؛ أما من  :الشيخ 

الناحية الشرعية فيجب على املرأة أن تسرت ظاهر قدميها داخل الصالة وخارج الصالة ، واملنطق اإلسالمي 

تسرته خارج الصالة يف داخل الصالة بل لو قيل  الصحيح أنه جيب على املرأة أن ال تتساهل مبا جيب عليها أن

بالعكس قلنا هذا هو األفضل ، لو بدنا نشتغل بالقياس لكن حنن ال نشتغل بالقياس مادام اهللا أراحنا منه 

  بالنصوص ؛ هل بقي شيء عندك ؟

  .اهللا يعطيك العافية : السائلة 

  .السالم عليكم  :الشيخ 



  
  


